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       PRO VÁS 

MK ČR E 11824  ročník – VIII               měsíc duben - prosinec 2021  číslo 4-12 

Vážení spoluobčané, 
blíží se závěr roku, nastává adventní čas, a přestože se dění kolem nás už zase neposouvá směrem, který 

bychom si představovali, připravili jsme pro Vás tradiční akce s adventem u nás spojené. Podrobnější informace 
se dočtete uvnitř zpravodaje. Musím samozřejmě ale zmínit, že vše, co je v plánu, bude pořádáno s ohledem na 
aktuálně platná vládní nařízení. Bude to například znamenat, že vánoční dílničky se základní školou se uskuteční 
ve venkovních prostorách, neradi bychom totiž u dveří rozlišovali, kdo je očkovaný a může dovnitř a kdo ne. 
Velmi rádi se s Vámi na všech akcích potkáme, ale budou jiné a popravdě s ohledem na další zpřísňování pravidel, 
budeme doufat, jestli se je podaří uskutečnit. Ale pořád věříme, že většina těch nejbližších akcí je venkovních a že 
to vyjde. V obavě z dalšího vývoje jsme tedy bohužel ani nezačali připravovat vánoční posezení pro seniory, to 
nám v téhle době nepřišlo úplně vhodné, a ačkoliv by si měl každý rozhodovat sám o tom, co je pro něho 
bezpečné, tady jsme opravdu riskovat nechtěli. Pokusíme se to vynahradit jiným setkáním, jakmile se to bude 
zdát jen o trochu víc rozumné. 

I letos to bohužel bylo jako na houpačce a moc radosti nám tenhle rok nepřinesl, ale i tak musí přijít jeho 
zhodnocení. Skoro jistotou bylo, že se letos bude rekonstruovat průtah silnice I/13 obcí. Ale jistot je poslední 
dobou pomálu a ani tahle letos už nevyjde. Stavba měla být původně zahájena v září, přišly ale menší průtahy při 
přípravě výběrového řízení, což odložilo podpis smlouvy až do října, stavba pak měla být zahájena 22. října, kvůli 
nedostatku materiálů se následně termín posunul na listopad, ale ani v něm už se stavět nebude a celá akce se 
přesune na začátek stavební sezóny v příštím roce. Místo toho přišla neočekávaná a nikým dopředu nehlášená 
akce na silnici I/13 v Jítravě, která nám všem na klidu jistě nepřidala. Jediné, co jsme si z ní mohli vzít, je aspoň 
malá představa, na co se máme připravit v Rynolticích. Ale musím přiznat, že na to, čeho jsou některé osoby za 
volanty schopné, se asi připravit nedá. Budeme se jen muset obrnit trpělivostí, rekonstrukce průtahu bude 
opravdu náročná akce, a tak ani Vás nemůžu o nic jiného poprosit. Možná jste si taky všimli, že se na průtahu 
objevilo nové kamerové zařízení. Jedná se o kamery policie, které v naší obci instalovala z důvodu postihování 
kriminality, kterou jsou především krádeže aut nebo pašování drog a další podobné, především přeshraniční 
nelegální činnosti. Pokuta za rychlost Vám z tohohle zařízení nehrozí. Na rekonstrukci průtahu se nám prozatím 
podařilo získat podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z dotačního fondu Libereckého kraje, dále se 
budeme snažit získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, kde je podání žádosti právě 
aktuální. 

V letošním roce se nám dále podařilo získat prostředky na obnovu povrchu komunikací z Ministerstva 
pro místní rozvoj, akce měla být zahájena ještě v letošním roce, z různých důvodů se ale přesouvá také na jaro v 
příštím roce. 

Dotaci ve výši 133.500,- Kč ve výši 100 % se nám podařilo získat na výsadbu dřevin podél silnice mezi 
Rynolticemi a Jítravou, kde se aktuálně vysazuje několik desítek stromků, zároveň jsou provedeny zdravotní řezy 
na některých letitých stromech a jiné museli být kvůli svému stavu odstraněny úplně. Stromy jsou vysazovány s 
myšlenkou podpory výsadby zeleně a zároveň, aby třeba za pár let poskytly stín kolemjdoucím. 

Další podporu se nám podařilo získat z dotačního fondu Libereckého kraje na vybavení pro hasiče, kde 
jsme získali 60 % z celkové částky více než 115 tis. Kč, za které se pořídila například nová motorová pila, zásahové 
obleky, nebo elektrocentrála, která udrží v provozu i novou hasičskou zbrojnici v případě trvalejšího výpadku 
proudu. Dále jsme od Libereckého kraje získali dotaci na obnovu povrchu nohejbalového hřiště v Jítravě, kterou 
budeme provádět taky v příštím roce. V Mikroregionu Mezi kopci jsme potom získali dotaci na mulčovače a 
zametač za traktor, které bychom samostatně využili párkrát do roka, takhle si je ale postupně zapůjčíme tak, aby 
byla tahle technika plně využívaná. 

Další podpora z dotačního fondu LK bude poskytnuta na pořízení kelímků pro opětovné využití, které 
bychom chtěli využívat při obecních akcích a snižovali množství použitých kelímků. 

S tímhle posledním projektem nemůžu samozřejmě ani přejít hodnocení systému svozu a likvidace 
odpadu. V průběhu roku se ministerstva mezi sebou domlouvala a připravovala prováděcí vyhlášku k novému 
odpadovému zákonu, který vešel v platnost na konci loňského roku, teď ke konci letošního roku už snad víme, jak 
by měla vypadat naše nová obecně závazná vyhláška k odpadům. Ale v tomhle směru se toho pro nás moc měnit 
nebude. O přípravě nového odpadového zákona jsme věděli dlouho dopředu a mohli jsme se připravit na změny, 
které s ním přijdou. Díky tomu, že nevozíme komunální odpad na skládky, nebudeme na to doplácet. Zavedením 
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vlastního systému už jsme vlastně plně myšlenku odpadového zákona naplňovali. Jeho hlavními body má být 
především co nejlépe třídit, snižovat množství směsného komunálního odpadu a tento odpad pak vozit do 
spaloven pro další energetické využití. Dva body ze tří plníme, jak máme. Ale přestože se nám v třídění daří lépe a 
lépe, množství odpadu neklesá. Může na to mít vliv více faktorů. Kvůli omezování pohybu, tráví lidé víc času 
doma než v práci, ekonomika byla na vrcholu, víc se nakupovalo. Další věc, která může mít vliv, byla dlouhá zima 
a fakt, že naprostá většina domácností vytápí uhlím a dalšími pevnými palivy, takže větší množství popela mohlo 
ovlivnit, že hmotnost odpadu neklesá. Tady tedy rezervy ještě určitě jsou. Nápor na údržbu obce taky přinesl 
začátek vegetačního období, kdy se nám i vlivem deštivého začátku léta nedařilo stíhat sekat trávu, vše si ale díky 
výkonu našich zaměstnanců zase sedlo a teď budeme zase plni očekávání, co nám přinese zima. Věřte, že lidi, 
kteří to tady pro nás dělají, pracují v plném nasazení. Do toho všeho každý týden naloží vše, co my vyhodíme, 
přeberou, přetřídí a odvezou, kam mají. Chtěl bych jim za to znovu poděkovat. Doslova odměnou za množství 
vytříděného odpadu pro nás všechny je jistě i to, že nám rostou příspěvky od společnosti EKO-KOM, kde se nám 
třeba za poslední kvartál podařilo získat dvojnásobek toho, co jsme průměrně dostávali v předchozích letech, a 
pokud se podobně vydaří i závěr roku, zvedneme příspěvek z 60 tis. Kč na částku přes 100 tis. Kč. Dále pro nás 
velmi příjemně rostou výkupní ceny tříděných surovin, a jak se nám v loňském roce třeba úplně nedařilo 
nabídnout papír, letos jsou výkupní ceny téměř čtyřnásobné. Jsme stále přesvědčeni, že jdeme správnou cestou, 
ačkoliv nasazení nás všech bývá někdy docela na hraně. 

Tímhle závěrem k hodnocení odpadů budu pokračovat s informacemi o personálních posilách, bez 
kterých už se určitě dál nezvládneme posouvat. Obecně to zhodnotím tak, že na většině obcí, podobné velikosti v 
blízkém i dalekém okolí, pracují většinou minimálně dvě administrativní pracovnice, a taky i vzhledem k tomu, že 
se naší paní referentce blíží čas odchodu do důchodu a bylo by opravdu vhodné, aby své znalosti a zkušenosti 
předala dál, rozhodli jsme o vypsání výběrového řízení na tuto pozici. Jeho výsledky budeme znát v průběhu 
tohoto týdne. Další pracovní silou, kterou aktuálně sháníme, je posila na pozici traktoristy, řidiče v tuhle chvíli 
máme. Na řízení traktoru ale potřebujeme jistotu na dlouhodobý pracovní poměr, i třeba vzhledem k blížící se 
zimě, na kterou jsme sice ještě připraveni, ale i tady potřebujeme posílit. 

Je to opravdu ze všech stránek náročný rok, tenhle tedy obzvlášť, tím spíš ale ani letos nesmím 
samozřejmě zapomenout poděkovat všem, díky kterým se to všechno lépe táhne. Znovu tedy děkuji všem našim 
zaměstnancům za jejich práci pro obec, děkuji paní místostarostce, která i přestože pracuje jako neuvolněná, 
čímž se její odměna snižuje, je na úřadě denně a společně se snažíme zvládat všechny nástrahy všedních dní. 
Děkuji hasičům za jejich činnost a nasazení. Děkuji paní ředitelce a všem pedagogům i nepedagogům v naší škole 
a školce, kteří už se zase denně můžou věnovat našim dětem, a jen doufám, že tomu tak bude i dál. Poděkovat 
musím i za odpolední a večerní aktivity, kterými bylo třeba dýňování, strašidelný lampionový průvod nebo 
naposledy uspávání broučků v MŠ. Když jsme u akcí, nesmím zapomenout na kulturní komisi, které se letos zase 
vyvedlo putování za pohádkou a drakiáda stála taky za to. Věřme, že se nám i ten advent podaří. Dalším moc 
pěkným počinem je pořádání Rynoltického slůněte, které letos mělo už svůj 4. ročník a z nadšení Divadla Matýsek 
se na podzim letošního roku podařilo založit také ochotnický spolek, který si vzal za cíl navázat na historii 
ochotníků, kteří na prknech rynoltického kulturáku působili už před více než půl stoletím. I za tuhle činnost patří 
všem členům velké poděkování, a pokud by Vás jeho působení zajímalo, neváhejte se na nás obrátit, dveře máme 
pořád otevřené. Děkuji také ženám ze Sboru pro občanské záležitosti, které se věnují našim juniorům a seniorům. 
A na závěr nesmím zapomenout na radu a zastupitelstvo obce, na které většinou zbývají ty méně příjemné 
záležitosti, i proto si ale poděkování zaslouží. 

Chtěl bych nám všem popřát, aby konečně už přišel ten konečný zlom, který asi všichni tak vyhlížíme. Ať 
už se konečně zase můžeme volně nadechnout a žít, jak jsme ještě nedávno byli zvyklí. 

S koncem roku, začínajícím adventem a přicházejícími Vánocemi, přeji hodně klidu a pohody Vám všem, 
přeji Vám krásné dny strávené v kruhu rodiny a Vašich nejbližších a v nadcházejícím roce 2022 především mnoho 
zdraví. 

       Ing. Jan Vacek, starosta 

 
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: 
Mobilní rozhlas 

 
Pokud chcete být o všech náhlých situacích a krizových událostech co nejlépe informováni, zaregistrujte se do 
Mobilního Rozhlasu a dostávejte důležité informace z naší obce pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace. 

rynoltice.mobilnirozhlas.cz/registrace  
Registrace je možná na webu nebo na obecním úřadě vyplněním formuláře. 
Co vám registrace přinese? 
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Upozornění na krizové situace; Informace o odstávkách vody, elektřiny apod.; Pozvánky na kulturní a sportovní 
akce; Novinky z obce; Rozhodování pomocí anket 
Služba je zdarma!  
 

Uklízejte za svým psem 
Apelujeme na pejskaře především v úseku od nové hasičské zbrojnice směrem na Polesí, aby uklízeli za svým 
psem! Koše v blízkosti tohoto úseku jsou 2 (na parkovišti před Samoobsluhou a u lavičky).  
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI: 
 

Jak bude probíhat svoz odpadu v období vánočních svátků? 
27. 12. 2021 pondělí   Jítrava, Polesí, Černá Louže 
28. 12. 2021 úterý   Rynoltice, Nová Starost 
 

Pytle na směsný a tříděný odpad 
Lze doručit ve svozový den našimi zaměstnanci. V případě potřeby dodávky pytlů využijte prosím tyto kontakty: 
Tel. 485 172 181, e-mail rynoltice@iol.cz. 
 

Prosíme Vás o kontrolu, zda souhlasí Vaše evidenční číslo, které uvádíte na žlutý pytel s číslem, které jste obdrželi 
na OÚ. Stává se, že uvádíte číslo, které patří někomu jinému. Pokud si nebudete jisti evidenčním číslem, 
kontaktujte nás na tel. čísle 725 971 201. Dále prosíme uvádět čísla čitelně. 
 

Sběrný dvůr obce Rynoltice (Areál firmy Purum s.r.o., Rynoltice 149) 
Je určen všem občanům Rynoltic, Jítravy, Černé Louže, Polesí a Nové Starosti s podmínkou, že mají uhrazen místní 
poplatek za odpady. Před předáním odpadu je nutné se obsluze prokázat občanským průkazem, majitelé 
rekreačních objektů dokladem o zaplacení místního poplatku za odpad. 
Odebírané druhy odpadů: objemný odpad - nábytek, koberce, lino. 
Pracovní doba: Středa 7 – 14 hod., každý sudý týden Sobota 8 - 12 hod. Limit na osobu/rekreační objekt 100 
kg/rok. Obec Rynoltice je oprávněna nárokovat si úhradu nákladů překročením limitu původci odpadu. 
 

Biologický odpad  
Je možné odkládat do kontejneru (ne vedle něj), který je umístěn za fotbalovým hřištěm Rynoltice. 
Do kontejneru patří např. tráva z údržby zeleně a zahrad, drobné větve, listy a nať ze zeleniny. Naopak do 
kontejneru nepatří různý stavební odpad či jiný odpad, který často z kontejneru vybíráme. 
VELKÉ VĚTVE ODKLÁDEJTE na sběrné místo vedle tenisových kurtů u fotbalového hřiště, nevhazujte je do 
kontejneru či vedle něj. 
, 

Sběr víček a elektroodpadu pro ZŠ a MŠ RYNOLTICE 
ZŠ a MŠ Rynoltice v průběhu celého roku sbírá POUZE víčka z PET lahví, elektroodpad (baterie) 
a drobné elektrospotřebiče, které lze odevzdávat na malou školu v Rynolticích, pouze v době 
provozu školní jídelny.  
 

 

  

 Advent v Základní škole a Mateřské škole Rynoltice 

 
      

Vážené maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a všichni ostatní, srdečně Vás zveme na vánoční 

dílničky, kde si můžete vyrobit krásné a originální vánoční dekorace a nasát tu pravou atmosféru nadcházejících 

svátků. Uskuteční se v sobotu 27. listopadu od 10 do 15 hod., vzhledem k restrikcím vás přivítáme ve vytápěném 

stanu před školou. 

Následně se na vás budeme těšit od 16 hod. u prodejního stánku výrobků dětí a žáků školy a školky při rozsvěcení 

vánočního stromečku před obecním úřadem a též o týden později na Mikulášském setkání u „malé školy“ 

v sobotu 4. prosince. 

Do nového roku přejeme zdraví, pohodu, lásku a úsměv na rtech, protože na tom záleží především... Těšíme se a 
přejeme, ať nám  všem Ježíšek nadělí hlavně zdraví, pohodu a spoustu společných zážitků. 

 
Za děti i zaměstnance, 

Mgr. Bc. Petra Urbanová, ředitelka Základní a Mateřské školy Rynoltice 
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SPOZ 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří oslavili nebo oslaví významná životní jubilea: 

červenec Drahomíra Poupová   listopad  Drahomíra Dvořáková  
  František Scheffel     Vlastimil Halama  
  Věra Valentová      Olga Martiničová  
         Antonín Slabý 
srpen     Jitka Kredvíková      Hana Sochová  
  Jiří Matlas        
                   
září  Ladislav Bartal    prosinec  Jana Endová  
  Josef Košlík      Jan Macan 
  Jitka Stryalová      Marie Macanová 
  Daniela Ruth Pošustová     Jana Pittnerová 
  Jaroslava Rumlová     Marta Valášková 
  Jana Teplá       
  Bohuslav Vančura  
                  
říjen  Miloslav Bukáček 
  Pavel Kopecký 
  Miloš Šaroch 
  Pavel Trousil 
 
 

Vítání občánků 
Dne 20. června jsme do naší obce přivítali nové, malé občánky. Vzhledem k předchozí epidemiologické situaci se 
nám sešlo i pár starších dětí. Celkem pozvánku obdrželo 12 dětí, z toho dvě se omluvily pro nemoc. 
Pan starosta Ing. Jan Vacek přivítal svým slavnostním projevem šest holčiček a čtyři chlapce. Přejeme rodičům při 
výchově svých dětí pevné nervy a jejich ratolestem krásné a bezstarostné dětství. 
 

Dne 26. září jsme do naší obce přivítali další nové malé občánky.  Celkem pozvánku obdrželo 7 dětí, z toho jedno 
se nedostavilo. 
Pan starosta Ing. Jan Vacek přivítal svým slavnostním projevem tři holčičky a tři chlapce. Tři děti byly z Jítravy, 
jedni z Polesí a tři z Rynoltic. 
   

Přejeme rodičům při výchově svých dětí pevné nervy a jejich ratolestem radostné a šťastné dětství. 
                        
Ukončení školky a školy 

Dne 28. 6. 2021 proběhlo ve školce v Rynolticích Pasování na školáka. Celkem bylo pasováno 9 dětí, a věříme, že 
se do první třídy těšily. 
 

Ve středu 30. 6. 2021 ve škole v Rynolticích bylo předávání vysvědčení. Této události předcházelo Spaní ve škole, 
při kterém se všichni zúčastnění pobavili. 
Konec páté třídy znamená přesun do jiné školy, tento krok čekal 5 školáků. 
 

Při obou událostech jsme byly přítomny s panem starostou Ing. Janem Vackem, který všem učitelkám i 
pomocnému personálu poděkoval za jejich celoroční práci a úsilí, které v nelehké době museli vynaložit a 
obdaroval je kyticí, kterou si všechny zaslouží.  
 

Přejeme hodně zdraví Vám všem!       Za SPOZ Věra Mádrová 
   
Oslavy Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko v Kryštofově Údolí 
 

V sobotu 18. září 2021 se v Kryštofově Údolí konal již šestý ročník Oslav Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko. Od 
10:00 probíhaly sportovní soutěže a to hned na dvou místech – v areálu kolem koupaliště a na hřišti U Skrblíka. V 
areálu koupaliště se soutěžilo ve třech disciplínách – ve štafetě na paddle boardu, v běhu s golfovým míčkem na 
lžíci a v běhu se svázanýma nohama. Na hřišti U Skrblíka se konal turnaj v minifotbálku. Družstva soutěžící v 
areálu koupaliště byla převážně smíšená, turnaj v minifotbálku byl pouze mužskou záležitostí. I přes nepříznivé 
chladné počasí panovala sportovní nálada a u všech disciplín se hlasitě fandilo. Gratulujeme všem našim 
sportovcům a děkujeme jim za skvělou reprezentaci obce. 
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Od 14:00 začal kulturní program v centru obce na 
terasách. Po slavnostním zahájení a vyhodnocení 
dopoledních soutěží bylo pro návštěvníky připraveno 
několik hodin skvělé hudby. Kromě kulturního programu 
probíhal ještě doprovodný program. Návštěvníci oslav 
se mohli připojit ke komentovaným prohlídkám v 
kostele sv. Kryštofa, kde prováděl Jakub Jan Disman a 
jeho podrobný výklad slavil velký úspěch. V kavárně U 
Ježka probíhala celé odpoledne projekce dvou 
animovaných filmů z dílny údolských dětí, které pod 
odborným dohledem vyrobily v rámci zájmového Ani-

kroužku. První z filmů se jmenoval Legenda o sv. Kryštofovi a 
dětskýma očima přiblížil život a odkaz tohoto světce. Druhý z 
filmů se jmenoval Most, klobouk a láska a vyprávěl dějiny 
novinského viaduktu na pozadí milostného příběhu. 
Návštěvníci oslav si mohli Kryštofovo Údolí projet i na 
koňském povoze Radka Nováčka. Děti i dospělí měli také 
možnost si prohlédnout hasičskou techniku některých obcí 
mikroregionu.  
V centru obce bylo rovněž několik stánků, ve kterých se 
prodávaly výrobky z jednotlivých obcí. I přes vysloveně 
chladné a nevlídné počasí se sešlo několik stovek obyvatel 
nejen z Kryštofova Údolí, ale i okolních obcí. Příští ročník se 
bude konat v sobotu 10. září 2022 v Chrastavě. 
 

Výsledky soutěží: 
Soutěž ve štafetě Soutěž v běhu Soutěž v běhu Turnaj v minifotbale 
na paddle boardu s míčkem na lžíci se svázanýma nohama 
1. místo tým Chrastava 2 1.místo tým Kryštof. Údolí 1.místo tým Chrastava 1.místo tým Kr. Údolí 
2. místo tým Chrastava 1 2.místo tým Chrastava 2.místo tým Rynoltice-Jítrava  2.místo tým Chrastava 
3. místo Rynoltice-Jítrava 3.místo tým Chotyně 3.místo tým Chotyně  3.místo tým Nová Ves 

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM       Vánoce, Vánoce přicházejí! 

Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba Vánoc. A co by to bylo za svátky, 
kdybychom nezapálili svíčky na adventním věnci, nerozsvítili stromeček a 
neuvařili dobré jídlo. Pohádková atmosféra vánočních svátků se však může 
změnit v ohňové peklo, smích za slzy, krása v katastrofu. A jak tomu předejít? 
Věnujte prosím čas následujícím řádkům: 

• Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů na nehořlavou podložku, která brání jejich 

přímému kontaktu s podkladem (ubrusem, chvojím apod.) a zajistěte, aby nehrozilo jejich převrácení. 

• Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan v bytě. Může dojít k převrácení svíček a k následnému požáru. 

• Adventní věnce, sloužící pouze jako dekorace v žádném případě nezapalujte. 

• Osvětlení vánočních stromečků kupujte nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití a 

s příslušnými certifikáty. 

• Pokud máte na vánočním stromku klasické svíčky a prskavky, mějte ho neustále pod dozorem.  

• Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru dospělé osoby, nenechte s nimi manipulovat děti. 

• Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem z místnosti, bytu, v případě uložení se ke spánku, svíčky uhasili.  

• Při pečení, vaření a smažení nenechávejte bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič, postupujte obezřetně, aby 

nedošlo ke vznícení připravovaných potravin. 

• Hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou, zamezte přístupu vzduchu např. pokličkou, plechem na pečení nebo 

namočenou utěrkou. 

• Při použití pyrotechniky se vždy řiďte návodem! Odpalujte ji výhradně ve volných prostranstvích, dostatečně 

daleko od lidí, domů, parkujících aut.  

 

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky! 

      autor: kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje 
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FK RYNOLTICE 

Podzimní část soutěžního ročníku 2021/2022 se tentokrát stihla odehrát.  
 
 „A“ tým je na 8. místě v tabulce s 21 body.     „B“ tým na 5. místě v tabulce s 24 body.  

      
Obrovskou radost nám dělají 3 družstva mládeže – mladší žáci, starší přípravka a předpřípravka, kteří hrají 

okresní soutěž.  

Děkujeme Všem za podporu v uplynulé sezóně a budeme se těšit na jaře… 

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, především pevné zdraví v roce 2022. 

 

 

 


